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µg 

bs 

cÖ¯ÍvweZ welq mg~n  ev Í̄evqbKvj (ïiæ I mgvwßi 

ZvwiL) 
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  †h Kg©KZ©vi 

†bZ…‡Z¡ ) m¤úvw`Z n‡e Zvi bvg I 

c`ex) 

cÖZ¨vwkZ djvdj (KvRwU m¤úbœ n‡j ¸bMZ ev cwigvbMZ Kx 

cwieZ©b Avm‡e) 

01. wcAviGj †fvMiZ /PzovšÍ Aemi cÖvß 

Kg©KZ©v‡`i QzwU bM`vqb, wRwcGd , 

†cbkb  I Avby‡ZvwlK gb&Ryix BZ¨vw` 

welqK Z_¨ GmGgGm Gi gva¨‡g AewnZ 

Kib| 

A‡±vei 2018 Bs ‡_‡K Ryb 

2019 Bs| 
cwiPvjK, Kg©Pvix cwi`ßi| wcAviGj †fvMiZ /PzovšÍ Aemi cÖvß Kg©KZ©vMb Zv‡`i †`bv 

cvIbvi Z_¨ GmGgGm Gi gva¨‡g Rvb‡Z cvi‡e| 

02. wcÖ-‡cBW MÖvnK‡`i  mve©ÿwbK mnRfv‡e 

wgUvi wiPvwR©s  Ae¨nZ ivLv| 

A‡±vei 2018 Bs ‡_‡K Ryb 

2019 Bs| 
cwiPvjK, wcÖ-‡cBW wgUvwis wm‡óg 

cwi`ßi | 

weD‡evi wcÖ-‡cBW MÖvnKMb †h †Kvb  mg‡q ‡h †Kvb ¯’vb n‡Z 

Zv‡`i wgUvi wiPvwR©s  Ki‡Z cvi‡e|  

03. wewcwWwe Gi  MÖvnK †cÖvdvBj Z_¨ 

AbjvB‡bi gva¨‡g cÖ`vb| 

A‡±vei 2018 Bs ‡_‡K Ryb 

2019 Bs| 
wmwbqi wm‡óg Gbvwjó| weD‡evi  DaŸ©Zb KZ©„cÿ †h †Kvb mg‡q  weD‡evi MÖvn‡`i 

Avjv`vfv‡e ev mvgvix  Z_¨ AbjvB‡bi gva‡g Rvb‡Z cvi‡e| 

 

বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ ড (বাপববদবা) এর ২০১৮-১৯ অর্ ড বছদরর বাবষ ডক ইদনাদেশন উদযাদের তাবলকা 

ক্রম নাং উদ্ভাবনী উদযাে প্রতুাবশত ফলাফল 

০১ TMLM (Transformer Maintenance & Load 

Management) System 

 মাবিক ববদ্যুৎ ব্যবহাদরর বেবিদত প্রদতুক গ্রাহদকর িাংদযােকৃত প্রকৃত বলাদর্র ধারনা পাওয়া যায়। 

 ট্রান্সফরমাদরর প্রকৃত বলাদর্র ধারনার বেবিদত প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষন করা যায়, ফদল ট্রান্সফরমার  

বপাড়ার হার এবাং বিদেম লি বনয়ন্ত্রণ করা যাদে। 

 প্রবতটি বফদজর বলার্ আলাোোদব জানা যায় ফদল িহদজই বফজ ব্যাদলবন্সাং করা যায়। 

০২ অনলাইন গ্রাহক িাংদযাে িফটওয়ুার এর বরবিদকশন ও বেলআপ  নতুন িাংদযাে গ্রহদণর জন্য গ্রাহকদক একবারও িবমবতদত আিদত হয় না ফদল হয়রাবন ও দূনীবতর 

বকান সুদযাে বনই। 

 গ্রাহকেণ অনলাইন/বমাবাইল ব্যাাংবকাং এর মাধ্যদম জামানদতর টাকা পবরদশাধ করদত পাদরন। 

 গ্রাহকেণ তাঁর আদবেদনর িব ডদশষ অবস্থা অনলাইদনর মাধ্যদম জানদত বেখদত পাদরন।  

০৩ MYPBS  বযদকান ব্যবি বযদকান প্রান্ত বর্দক পল্লী ববদ্যুৎ িবমবতর িাদর্ িাংযুি হদয় স্বল্প িমদয়র জন্য  তার 

বজজ্ঞািার জবাব িাংবিষ্ট কম ডকতডার িাদর্ কর্া বদল জানদত পারদবন। 

 

বটকিই ও নবায়নদযাগ্য জ্বালাবন উন্নয়ন কর্তডপক্ষ (বের্া)  এর ২০১৮-১৯ অর্ ড বছদরর বাবষ ডক ইদনাদেশন উদযাদের তাবলকা 

 

ক্রম 

নাং 

উদ্ভাবনী উদযাে `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  †h Kg©KZ©vi †bZ…‡Z¡ ) m¤úvw`Z 

n‡e Zvi bvg I c`ex) 
প্রতুাবশত ফলাফল 

০১ National Database of Renewable 

Energy 

জনাব বমাোঃ রাদশদ্যল আলম, িহকারী পবরচালক (বিালার) 

 

এই অনলাইন নবায়নদযাগ্য জ্বালাবন র্াটাদবজ প্রবতষ্ঠা করা বেদল  বেদশর নবায়নদযাগ্য 

জ্বালাবনর তথ্য একই স্থাদন িবন্নদববশত র্াকদব। েদবষক , ব্যবিা প্রবতষ্ঠান, জাতীয় ও  



(জাতীয় নবায়নদযাগ্য জ্বালাবন র্াটাদবইজ)  ববদেশী িাংস্থা নবায়নদযাগ্য জ্বালাবনর তথ্য এ র্াটাদবইজ হদত বপদত পারদব।  

০২ জ্বালাবন িাশ্রয়ী ও পবরদবশ বান্ধব মাবি ফুদয়ল উন্নত চুলার 

আেশ ড মদর্ল ততরী 

জনাব তানেীর মাসুে, িহকারী পবরচালক  

(উইন্ড এন্ড আোি ড) 

 এ উন্নত চুলার মদর্লটি প্রস্তুত করা বেদল বের্া জনেদণর বনকট একটি আেশ ড উন্নত চুলার 

মদর্ল বেখাদত পারদব। এদক্ষদে বের্ার চুলাদকও আেশ ড বহদিদব প্রেশ ডদনর সুদযাে সৃবষ্ট 

হদব।  

 

ঢাকা পাওয়ার বর্বিববউশন বকাম্পানী বলবমদটর্ (বর্বপবর্বি)এর ইদনাদেশন কায ডক্রদমর কম ডপবরকল্পনা ববদবচু িাল: ২০১৮-২০১৯ 

 

ক্রম 

নাং 

প্রস্তাববত কাদজর 

নাম 
প্রস্তাববত ববষয় (গৃবহতব্য কাদজর বণ ডনা) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা 

প্রতুাবশত ফলাফল (কাজটি িম্পন্ন হদল গুণেত বা পবরমাপেত বক পবরবতডন 

আিদব?) 

 

 

০১ লাইফ বিবোংি 

বর্োইি 

এদেইন্সট 

ইদলবিকুাল 

হুাজডার্ 

বর্বপবর্বি’র লাইনম্যানেণ ববদ্যুৎ লাইদন কাজ করার 

িময় বয বহলদমট পবরধান কদর তাদত বিন্সর স্থাপন 

করা হদব। বিন্সরটি ববদ্যুৎ লাইদন ববদ্যুৎ প্রবাহ র্াকদল 

িনাি করদব এবাং লাইনম্যানদক িতকড িাংদকত বেদব। 

একই িাদর্ তা কদরাল রুদম SMS এর মাধ্যদম 

িতকড বাতডা পাঠাদব।   

এি.এম. শহীদ্যল ইিলাম, 

প্রধান প্রদকৌশলী, 

িুাবনাং এন্ড বর্জাইন, বর্বপবর্বি। 

 বর্বপবর্বি’র লাইনম্যানেণ অনাকাবিত দ্যর্ ডটনা বর্দক রক্ষা পাদবন।  

০২ বজবপএি ববজর্ 

বমাবাইল এপি 

ফর 

অপাদরশনাল 

কমি্দইন 

ম্যাদনজদমন্ট 

বর্বপবর্বি’র গ্রাহকেণ বমাবাইল অুাপি এর মাধ্যদম 

অবেদযাে প্রোন করদবন। অবেদযাদের পর GPS 

ব্যবহার কদর গ্রাহদকর আবিনা হদত কদরাল রুদমর 

দূরত্ব এবাং িব ডদশষ কমদিইন বনস্পবির উপর বনে ডর 

কদর স্বয়াংবক্রয়োদব বিদেম কাবরেবর েল বনব ডাচন 

করদব। কাবরেবর েল বনব ডাচন ববষদয় কদরাল রুম 

িফটওয়ুাদরর মাধ্যদম অবেত হদব। অতোঃপর 

কাবরেবর েল SMS এর মাধ্যদম ঠিকানািহ 

অবেদযাে িম্পদকড অববহত হদব। অবেদযাদের পর 

গ্রাহকেণ কাবরেবর েদলর অবস্থান তাদের বমাবাইদল 

গুেল ম্যাদপর মাধ্যদম বেখদত পারদবন এবাং কাবরেবর 

েদলর গ্রাহদকর আবিনায় বপৌৌঁছাদনার িম্ভাব্য িময় 

জানদত পারদবন। ঊর্ধ্ডতন কর্তডপক্ষ কাবরেবর েদলর 

অবস্থান মবনটবরাং করদত পারদবন। 

বমা. রববউল হািান, মহাব্যবস্থাপক 

(আইবিটি/  বটকবনকুাল), বর্বপবর্বি। 

 গ্রাহকেদণর অবেদযাদের পর GPS ব্যবহার কদর গ্রাহদকর আবিনা হদত 

কদরাল রুদমর দূরত্ব এবাং িব ডদশষ কমদিইন বনস্পবির উপর বনে ডর কদর 

স্বয়াংবক্রয়োদব বিদেম কাবরেবর েল বনব ডাচন করদব। 

 অবেদযাদের পর গ্রাহকেণ কাবরেবর েদলর অবস্থান তাদের বমাবাইদল গুেল 

ম্যাদপর মাধ্যদম বেখদত পারদবন । 

 গ্রাহকেণ কাবরেবর েদলর গ্রাহদকর আবিনায় বপৌৌঁছাদনার িম্ভাব্য িময় 

জানদত পারদবন।  

 ঊর্ধ্ডতন কর্তডপক্ষ কাবরেবর েদলর অবস্থান মবনটবরাং করদত পারদবন।  

০৩ ই-অকশন 

বিদেম 

বর্বপবর্বি’র ব্যবহার অনুপদযােী পুরাতন মালামাল 

বনলাদম ববক্রয় করার জন্য একটি ওদয়ব ববির্ বিদেম 

ততবর করা হদব। বনলামকারী কর্তডপক্ষ এই বিদেদমর 

মাধ্যদম পুরাতন মালামাল ববক্রয় করার ববজ্ঞবত প্রকাশ, 

আদবেন যাচাই এবাং অর্ ড প্রোন িকল কাজ অনলাইদন 

করা হদব।  

েীপক চন্দ্র রায়, 

উপ-ব্যবস্থাপক (আইবিটি), বর্বপবর্বি। 

 বনলাদম অাংশ গ্রহণকারীদক অবফদি আিদত হদব না। 

 বনলাম প্রবক্রয়া অল্প িমদয় বশষ করা িম্ভব হদব। 

 বনলাম প্রবক্রয়া িে হদব। 



 

ক্রম 

নাং 

প্রস্তাববত কাদজর 

নাম 

প্রস্তাববত ববষয় (গৃবহতব্য কাদজর বণ ডনা) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা প্রতুাবশত ফলাফল (কাজটি িম্পন্ন হদল গুণেত বা পবরমাপেত বক পবরবতডন 

আিদব?) 

 

 

০৪ অনলাইন বেবন্ডাং 

ফর বপ্র-বপইর্ 

বমটার 

বর্বপবর্বি’র এলাকায় স্থাবপত বি বফজ বপ্র বপইর্  

বমটারগুদলা অনলাইদন বেবন্ডাং করার ব্যবস্থা হদব। এ 

জন্য বি বফজ বপ্র বপইর্  বমটারগুদলাদত বেবপএন বিম 

লাোন হদব। গ্রাহকেণ র্দর বদি ইন্টারদনট ব্যাাংবকাং 

বকাংবা বমাবাইল  ব্যাাংবকাং এর মাধ্যদম তাদের বি 

বফজ বপ্র বপইর্  বমটারগুদলা বরচাজড করদত পারদবন।  

বমাহাম্মে এমোদ্যল হক, ম্যাদনজার 

(আইবিটি), বর্দেলপদমন্ট,বর্বপবর্বি। 

 গ্রাহকেণ র্দর বদি ইন্টারদনট ব্যাাংবকাং বকাংবা বমাবাইল  ব্যাাংবকাং এর মাধ্যদম 

তাদের বি বফজ বপ্র বপইর্  বমটারগুদলা বরচাজড করদত পারদবন। 

 গ্রাহকেণ বযদকাদনা িময় বি বফজ বপ্র বপইর্  বমটারগুদলা বরচাজড করদত 

পারদবন। 

 বি বফজ বপ্র বপইর্  বমটারগুদলার তথ্য কর্তডপক্ষ বযদকাদনা িময় িাংগ্রহ করদত 

পারদবন।  

০৫ গ্রাহদকর ই-

বমইদল ববদ্যুৎ 

ববল বপ্ররণ 

 

বর্বপবর্বি’র বপাে বপইর্ গ্রাহকদের ই বমইদলর 

মাধ্যদম ববদ্যুৎ ববল বপ্ররদনর ব্যবস্থা করা হদব এবাং এই 

ববদলর মাধ্যদম ববদ্যুৎ ববল আোয় করা হদব। বয িকল 

গ্রাহক ই বমইদলর মাধ্যদম ববদ্যুৎ ববল বপদত চায় 

তাদেরদকই এই সুববধা বেয়া হদব। ই বমইদলর মাধ্যদম 

প্রাপ্ত ববদল বটম্পাবরাং এড়াদনার জন্য অনলাইন বা 

বমাবাইল অপাদরটর এর মাধ্যদম এই ববলগুদলা গ্রহন 

করা হদব।  

বমা. কামরুল আহছান, উপ-

মহাব্যবস্থাপক (আইবিটি),বর্বপবর্বি। 

 গ্রাহকেণ ববল প্রস্তুত হওয়ার িাদর্ িাদর্ ববদ্যুৎ ববল বপদয় যাদবন। 

 ববল বপ্রন্ট করদত বয খরচ হয় তা িাশ্রয় হদব। 

 ববল গ্রাহদকর কাদছ বপৌছাদত বকান জনবল লােদব না। 

 অনলাইন বা বমাবাইল অপাদরটর এর মাধ্যদম আোয় করার কারদণ ববল 

বটম্পার করা িম্ভব হদব না। 

 

ঢাকা ইদলকবট্রক িািাই বকাম্পাবন (বর্িদকা)বলোঃ এর ইদনাদেশন িাংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্ ড-বছদরর বাবষ ডক কম ডপবরকল্পনা 

 ক্র: 

নং 

প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ িাস্তিায়নকাল (শুরু 

ও সমাবির তাবরখ) 
দাবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (যে কম মকতমার যনতৃত্বত্ব 

সম্পাবদত হত্বি তার নাম ও পদবি) 
প্রতযাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হত্বল গুনগত িা পবরমানগত বক পবরিতমন আসত্বি) 

01 Apps এর মাধ্যত্বম 

Online 

Survey/Load 

Assessment for 

New Connection 

  

01-08-2018   

     হত্বত 

28-03-2019 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ জাবকর যহাত্বসন 

তত্ত্বািধায়ক প্রত্বক িলী (বমরপুর যজান) 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ যহাত্বসন আরাফাত 

বকিবরয়া বনি মাহী প্রত্বক িলী (চলবত 

দাবয়ত্ব) 

িাহআলী বি ও বি বিভাগ 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ আব্দুল যমামীন 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

আইবসটি বিভাগ 

যমাৌঃ িবরফুল ইসলাম 

সহকারী প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

িাহআলী বি ও বি বিভাগ 

এক অিস্থান যসিা যেত্বক ফাইল হস্তান্তর করার পর বফল্ড এত্বসসত্বমন্ট করা হয় এিং 

কাবরগরী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হয়। পরিতীত্বত এত্বসসত্বমন্ট ডাটা e-

gov software এ পুনরায় এবি করা হয়। এত্বত কত্বর যিি বকছু সময় অপচয় 

হত্বয় োত্বক। িতমমাত্বন নতুন সংত্বোত্বগর (আিাবসক) সময় ০৭ (সাত) বদন বনধ মারন করার 

ফত্বল দ্রুত Field Survey/Load Assessment করা প্রত্বয়াজন। 

Apps এর মাধ্যত্বম Field visit করা সম্ভি হত্বল অত্বনক সময় সাশ্রয় হত্বি এিং 

দ্রুত New Connection প্রদান করা সম্ভি হত্বি।  



 ক্র: 

নং 

প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ িাস্তিায়নকাল (শুরু 

ও সমাবির তাবরখ) 
দাবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (যে কম মকতমার যনতৃত্বত্ব 

সম্পাবদত হত্বি তার নাম ও পদবি) 
প্রতযাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হত্বল গুনগত িা পবরমানগত বক পবরিতমন আসত্বি) 

02 Online Payslip of 

Employee 

01-08-2018   

     হত্বত 

28-03-2019 

জনাি ওয়াবলয়ুল ইসলাম যচ ধুরী 

ম্যাত্বনজার (চলবত দাবয়ত্ব) 

অে ম বিভাগ 

প্রত্বক ৌঃ িারবমন আহত্বমদ 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

আইবসটি বিভাগ 

প্রত্বক ৌঃ ইফত্বতখার আল মাহমুদ 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

আইবসটি বিভাগ 

িতমমাত্বন প্রবত মাত্বস Salary হওয়ার পর যকন্দ্রীয়ভাত্বি Payslip বপ্রন্ট কত্বর 

প্রবতটি দিত্বর বিতরণ করা হয়। এত্বত প্রচুর কাগজ বপ্রন্ট বদত্বত হয় এিং দিত্বর 

বিতরত্বণর জন্য োতায়াত খরচ এিং সময় অপচয় হয়। ওত্বয়িসাইত্বট 

কম মকতমা/কম মচারীত্বদর Login এর মাধ্যত্বম Payslip যদখার সুত্বোগ কত্বর বদত্বল 

ঘত্বর িত্বসই যে যকান সমত্বয় Payslip যদখা োত্বি। মাস এিং িছর Select কত্বর 

যেত্বকান মাত্বসর Payslip যদখা োত্বি । পুরত্বনা Payslip এর প্রত্বয়াজন হত্বল 

Finance & Account Division এর সাত্বে যোগাত্বোগ করা প্রত্বয়াজন 

হত্বি না।  

03 Online CPF Loan 

Application & 

Solution Process 

01-08-2018   

     হত্বত 

28-03-2019 

জনাি যমাহাম্মদ আবু ইউসুফ 

ম্যাত্বনজার, বহসাি বিভাগ 

জনাি ওয়াবলয়ুল ইসলাম যচ ধুরী 

ম্যাত্বনজার (চলবত দাবয়ত্ব) 

অে ম বিভাগ 

প্রত্বক ৌঃ িারবমন আহত্বমদ 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

আইবসটি বিভাগ 

প্রত্বক ৌঃ ইফত্বতখার আল মাহমুদ 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত দাবয়ত্ব) 

আইবসটি বিভাগ 

জনাি যমাহাম্মদ কায়সার 

সহকারী ব্যিস্থাপক, অে ম  বিভাগ 

িতমমাত্বন CPF Loan এর জন্য আত্বিদন ফরম পূরণ কত্বর বফন্যান্স এন্ড একাউন্টস 

বিভাত্বগ যপ্ররণ করত্বত হয়। CPF এ জমা এিং যলান এর প্রাপ্যতার পবরমান জানত্বতও 

বফন্যান্স এন্ড একাউন্টস বিভাত্বগ  যোগাত্বোগ করত্বত হয়। CPF Loan এর 

আত্বিদত্বনর Approval হত্বয়ত্বছ বকনা জানার জন্য বনয়বমত যোগাত্বোগ রাখত্বত হয়। 

Online এ Login এর মাধ্যত্বম CPF Loan এর আত্বিদন করা, CPF কত 

জমা আত্বছ, সত্বি মাচ্চ কত টাকার যলান বনত্বত পারত্বি তা জনত্বত পারত্বি। 

Installment এর সংখ্যার উপর মাবসক বকবস্ত কত হত্বি যসটাও সফটওয়যাত্বর 

বহসাি করা োত্বি। আত্বিদন করার পর SMS এর মাধ্যত্বম যস জানত্বত পারত্বি 

আত্বিদন জমা হত্বয়ত্বছ। বফন্যান্স এন্ড একাউন্টস বিভাত্বগর সংবিষ্ট কম মকতমা Online 

এ আত্বিদত্বনর বলস্ট যদখা এিং Individual আত্বিদন বপ্রন্ট কত্বর অনুত্বমাদত্বনর 

জন্য যপ্ররণ করা আত্বিদন অনুত্বমাদন হত্বল অনুত্বমাবদত যলান এমাউন্ট এিং 

Installment এর সংখ্যা Online এ Entry বদত্বত পারত্বিন, Entry 

Successful হইত্বল আিদনকারীর কাত্বছ SMS চত্বল োত্বি। এত্বেত্বে সময় 

অপচয় কম হত্বি এিং তত্বথ্যর জন্য িািিার যহড অবফত্বস যোগাত্বোগ করত্বত হত্বি না।  

04 Management 

Information In 

Hand. 

 

01-08-2018   

     হত্বত 

28-03-2019 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ আবতকুর রহমান 

ব্যিস্থাপক (আইবসটি) 

প্রত্বক ৌঃ সাজ্জাদ নাজমুল আলম 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী 

প্রকল্প পবরচালক স্ক্যাডা এর দির 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ আব্দুল যমামীন 

উপ-বিভাগীয় প্রত্বক িলী (চলবত 

দাবয়ত্ব), আইবসটি বিভাগ  

এই Apps এর মাধ্যত্বম ব্যিস্থাপনা কতৃমপে বনম্নবলবখত তাবলকা অনুোয়ী Real 

Time Information হাত্বতর মুত্ব ায় পাত্বি। পূত্বি ম এই তথ্য সংগ্রত্বহর জন্য 

সংবিষ্ট দিত্বর যফান কত্বর সংগ্রহ করা প্রত্বয়াজন হত্বতা। বকন্তু এই Apps যে যকান 

অিস্থাত্বন তাৎেবণক তথ্য পাত্বিন। 

  

  

 



ওদজাপাবর্দকা’র ইদনাদেশন িাংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্ ড-বছদরর বাবষ ডক কম ডপবরকল্পনা 

ক্র: 

নং 

প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ িাস্তিায়নকাল (শুরু 

ও সমাবির তাবরখ) 

দাবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (যে কম মকতমার যনতৃত্বত্ব 

সম্পাবদত হত্বি তার নাম ও পদবি) 

প্রতযাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হত্বল গুনগত িা পবরমানগত 

বক পবরিতমন আসত্বি) 

01 Time Based Preventive 

Maintenance Apps for Sub 

Station 

01-08-2018    

     হত্বত  

30-04-2019 

বনি মাহী প্রত্বক িলী, মাগুরা বিদ্যযৎ সরিরাহ ইউবনক এযাপস ব্যিহাত্বরর মাধ্যত্বম সঠিক এিং বনবদ মষ্ট সমত্বয় 

Preventive Maintenance এর মাধ্যত্বম 

অনাকাবিত Interruption হত্বত বসত্বস্টম রো পাত্বি।  

02 ইন্টাত্বরবিভ ভত্বয়স যরকড ম 

(Interactive Voice Record 

(IVR)) প্লাটফত্বম ম 

ডাইনাবমক অবভত্বোগত্বকন্দ্র 

01-08-2018    

     হত্বত  

30-06-2019 

প্রত্বক িলীৌঃ যমাৌঃ মুস্তাবফজুর রহমান  

সহকারী প্রত্বক িলী, বিবিবি, বিনাইদহ 

ও আইবসটি িাখা 

ইত্বনাত্বভটিভ সমাধান বদত্বিন ইন্টাত্বরবিভ ভত্বয়স যরকড ম 

IVR বসত্বস্টত্বমর সহায়তায়। 

যেখাত্বন গ্রাহক সট ম যকাড 16303 ডায়াল কত্বর সহত্বজই 

সংবিষ্ট অবফত্বস যোগাত্বোগ করত্বত পারত্বিন। 

03 অনলাইন নতুন বিদ্যযৎ সংত্বোগ ও কাবরগরী 

সাত্বভম অযাপস 

  

01-08-2018    

     হত্বত  

28-0২-2019 

বনি মাহী প্রত্বক িলী বিবিবি-১, খুলনা 

বনি মাহী প্রত্বক িলী আইবসটি  

এই Apps এর মাধ্যত্বম Field visit করা সম্ভি হত্বল 

অত্বনক সময় সাশ্রয় হত্বি এিং ইবস্টত্বমত্বটর টাকা অনলাইত্বন জমা 

বদত্বত পারত্বি। ফত্বল দ্রুত New Connection প্রদান করা 

সম্ভি হত্বি।  

04 “Store and Inventory In 

Hand” Android Based Apps 

01-08-2018    

     হত্বত  

28-03-2019 

তত্ত্বািধায়ক প্রত্বক িলী, খুলনা/ েত্বিার/ 

কুবষ্টয়া/ ফবরদপুর/ িবরিাল/ পটুয়াখালী, 

জনাি িচীন্দ্রনাে হালদার 

ব্যিস্থাপক (ক্রয়) 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ যমািাররফ যহাত্বসন, ভারপ্রাি 

বনি মাহী প্রত্বক িলী, আইবসটি 

প্রত্বক ৌঃ যমাৌঃ নজরুল ইসলাম 

সহকারী প্রত্বক িলী, আইবসটি  

এই Apps এর মাধ্যত্বম ব্যিস্থাপনা কতৃমপে বনম্নবলবখত 

তাবলকা অনুোয়ী Real Time Information হাত্বতর 

মুত্ব ায় পাত্বি। পূত্বি ম এই তথ্য সংগ্রত্বহর জন্য সংবিষ্ট দিত্বরর 

যস্টাত্বর স্বিরীত্বর বভবজট কত্বর সংগ্রহ করা প্রত্বয়াজন হত্বতা। বকন্তু 

এই Apps যে যকান অিস্থাত্বন তাৎেবণক তথ্য পাত্বিন।  

 

 

 



পাওয়ার বগ্রর্ বকাম্পাবন অব বাাংলাদেশ বলবমদটর্ (বপবজবিবব) এর ২০১৮-১৯ অর্ ড বছদরর বাবষ ডক ইদনাদেশন উদযাদের তাবলকা 

 

ক্র. নাং উদ্ভাবনী ববষয়িমূহ বাস্তবায়দনর িময়কাল 

১ 

িারবেদলন্স বিদেম ফর বিবকউবরটি অব বরোর ক্রবিাং টাওয়ার 

(Surveillance System for Security of River Crossing Tower) 

জুলাই’১৮-বর্দিম্বর’১৮ 

২ 
বর্বজটাল পারফরদমন্স ম্যাদনজদমন্ট বিদেম(ই-বপএবব এবাং ই-বপএএফ) 

Digital Performance Management System(e-PAB and e-PAF) 

নদেম্বর’১৮-জুন’১৯ 

৩ 
অনলাইন অকশান বিদেম 

(Online Auction System) 

বর্দিম্বর’১৮-বম’১৯ 

 

ইবজবিবব বলোঃ এর ইদনাদেশন ববষয়ক বাবষ ডক কম ডপবরকল্পনা ২০১৮ -১৯  

ক্রম ববষয় 
প্রস্তাববত ববষয় 

)গৃহীতব্য কাদজর নাম(  

বাস্তবায়নকাল 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা 

প্রতুাবশত ফলাফল 

)কাজটি িম্পন্ন হদল গুণেত 

বা পবরমানেত কী পবরবতডন 

আিদব(  
শুরুর তাবরখ িমাবপ্তর তাবরখ 

১. বমবশন মবনটবরাং 

লেবশট িাংবিষ্ট 

বমবশদনর িবন্নকদট 

িাংদযাজন। 

 

বিবিরেঞ্জ ২x১২০ বমোঃওোঃ বপবকাং পাওয়ার িাদন্টর বমবশন পবরচালনায় 

বববেন্ন Measuring Data িাংবিষ্ট লেশীটগুদলা বমবশদনর বনকটবতী 

বনবে ডষ্ট জায়াোয় রাখা এবাংদমবশদনর প্রকৃত অবস্থা পয ডদবক্ষদণর িময় 

Data বলবপবি করা। 

১৮ /১০/২০১৮ইাং  ৩১ /১২/২০১৮ ইাং  তারক োি 

িহকারী প্রদকৌশলী  

বিবিরেঞ্জ 

২*১২০বমোঃওোঃবপবপ

বপ  

ইবজবিবববলোঃ, 

বিবিরেঞ্জ, 

নারায়ণেঞ্জ। 

 

১.এদত িঠিক র্াটা পাওয়া 

বনবিত হদব 

২ .অনাকাাংবখত দূর্ ডটনা 

বরাধ করা যাদব 

 

রুরাল পাওয়ার বকাম্পাবন বলবমদটর্ (আরবপবিএল) ইদনাদেশন কবমটির ২০১৮-১৯ অর্ ড বছদরর উদ্ভাবন কম ডপবরকল্পনা 

ক্র:  
নং:  

     বিষয়  
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মা 

প্রর্যাবির্ ফলাফল (কাজবি সম্পন্ন হলল গুণগর্ িা পবির্াণগর্ বক পবিির্মন আসলি)  

০১ মর্ধাযাচাই (অনলাইন কুইজ 
মসন্িাি)   ---------

িহীদুল ইসলার্, উপ- বিভাগীয়   প্রলকৌিলী 
,আিবপবসএল। 

 বববেন্ন িাংস্থায় কম ডরত কম ডকতডা ও কম ডচারীরা তাদের বনজস্ব জ্ঞান যাচাই করদত পারদব। 

 চাকুরী প্রার্ীরা ইন্টারবেউ এর প্রাক্কাদল িহদজই প্রস্তুবত বনদত পারদব। 



অনলাইলন পিীক্ষায়,  সর্য় 
খিচ দু- ই িাচায়  

 প্রবশক্ষন ববোে কম ডকতডা ও কম ডচারীদের প্রবশক্ষদনর পূদব ড  ও পদর  জ্ঞান যাচাই করদত পারদব।  

 পদোন্নবতর বক্ষদে ও নতুন বনদয়াদের বক্ষদে কুইজ বটষ্ট এর ফলাফল মাপকাঠি বহিাদব কাজ করদত পাদর। 

 বমধাবী ও বযাগ্যতািম্পন্ন জনবল বনদয়াে িহজতর হদব। 

০২ অনলাইন মসালাি পাওয়াি 
মজনালিিন র্বনিবিং বসলের্  
 
 

 িায়হান িিীফ  
িহকারী প্রদকৌশলী 

(বপ এন্ড বর্) আিবপবসএল। 

 বিালার বিদষ্টদমর ইদলকবট্রবিটি বজনাদরশন বক পবরমান হদে তা বয বকান িমদয় বয বকান জায়ো বর্দক বেখা 

যাদব। ফদল িময় ও খরচ িাশ্রয় হদব। 

 কুাপাবিটি বর্দক বজনাদরশন কম হদল অর্বা উৎপােন বন্ধ র্াকদল িহদজই িমস্যা অনুমান কদর তাৎক্ষবনক 

ব্যবস্থা গ্রহন করা যাদব। 

 Microcontroller Based হওয়ায়  ফলাফল িঠিক  পাওয়া যাদব।  

 বরদমাট  মবনটবরাং করা যাদব ববধায় বেবজট কম হদব ।  

 

 

নর্ ড-ওদয়ে পাওয়ার বজনাদরশন বকাাং বলোঃ এর  ইদনাদেশন িাংক্রান্ত বাবষ ডক কম ডপবরকল্পনা (২০১৮-১৯) 
 

ক্র

নাং 

প্রস্তাববত ববষয় িমূহ বাস্তবায়নকাল 

(শুরু ও িমাবপ্তর 

তাবরখ) 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা           (বয 

কম ডকতডার বনর্তদত্ব িম্পাবেত হদব 

তাঁর নাম ও পেবী) 

প্রতুাবশত ফলাফল (কাজটি িম্পন্ন হদল গুনেত বা পবরমানেত বক পবরবতডন আিদব) 

১. Remote 

Monitroing 

and 

Performance 

Management 

System 

অদটাবর ২০১৮  

- এবপ্রল ২০১৯ 

১. জনাব বমাোঃ িাইফুবিন 

আহিান, বনব ডাহী প্রদকৌশলী, 

বপএন্ডবর্ ববোে 

বকাম্পাবনর আওতাধীন ববদ্যুৎ বকন্দ্রিমূদহর বববেন্ন র্াটা হার্ ডকবপ/ Microsoft Excel 

ব্যবহার কদর িাংরক্ষণ করা হয়। উি র্াটািমূহ হদত বববেন্ন বরদপাট ড (Monthly 

Operational Data(MOD) report, KPI report, Billing Invoice 

ইতুাবে) ততবর করা িময়িাদপক্ষ। ফদল শ্রম ও কম ডর্ণ্টা নষ্ট হয়। এছাড়া একই র্াটা বববেন্ন স্থাদন 

ইনপুট বেয়ার ফদল ভুদলর িম্ভাবনা বববশ র্াদক। র্াটার অনলাইন Access না র্াকার কারদন 

ববদ্যুৎ বকন্দ্রিমূহ িঠিকোদব Monitor করা িম্ভব হয় না। প্রস্তাববত িফটওয়ুার বাস্তবায়ন হদল 

র্াটা সুরবক্ষত স্থাদন িাংরবক্ষত র্াকদব। অনলাইন Access র্াকার কারদন ববদ্যুৎ বকন্দ্রিমূহ 

িঠিকোদব Monitor করা িম্ভব হদব। িহদজ ও স্বল্প িমদয় বববেন্ন বরদপাট ড ততবর করা িম্ভব 

হদব। একই র্াটা বার বার ইনপুট না বেয়ার কারদন ভুদলর িম্ভাবনা কম র্াকদব।  

০২. Fault 

Notification and 

Permit to Work 

(PTW) system Up 

gradation 

জুলাই ২০১৮- 

এবপ্রল ২০১৯ 

১. জনাব, বমাোঃ রববউল ইিলাম, 

বনব ডাহী প্রদকৌশলী, বেড়ামারা ৪১০ 

বমোঃ ওোঃ কম্বাইন্ড িাইদকল ববদ্যুৎ 

বকন্দ্র 

Using Plant Management System  (PMS) software, Fault Notification 

and Permit to Work (PTW) system will be Up gradated by 

computerized networking system. 

 

 

 

 

 



বকাল পাওয়ার বজনাদরশন বকাম্পাবন অব বাাংলাদেশ (বিবপবজবিবএল) এর বাবষ ডক কম ডপবরকল্পনা (২০১৮-১৯) 

ক্র

নাং 

প্রস্তাববত ববষয় িমূহ বাস্তবায়নকাল 

(শুরু ও িমাবপ্তর 

তাবরখ) 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা (বয কম ডকতডার 

বনর্তদত্ব িম্পাবেত হদব তাঁর নাম ও 

পেবী) 

প্রতুাবশত ফলাফল (কাজটি িম্পন্ন হদল গুনেত বা পবরমানেত বক পবরবতডন আিদব) 

০১ Official Android 

App for CPGCBL 

আেষ্ট ২০১৮-মাচ ড 

২০১৯ 

এইচআর এর্বমন ববোে, 

প্রবকউরদমন্ট ববোে ও আইবিটি 

ববোে 

বিবপবজবিববএল এর তথ্য িমৃি বমাবাইল এবিদকশন ততবর করা হদল বেক বহাল্ডার করাকটর এবাং িাধারন 

জণেদনর তথ্য প্রাবপ্ত আরও িহজ হদব। 

 

 


